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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

       ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางค์ประเทศเกาหล ี ประเภทผลติภัณฑ์ 

บํารุงผวิหน้า (SKIN CARE)  สําหรับผู้บริโภค  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(FACTORS AFFECTING THE PURCHASE OF THE KOREA SKIN CARE 

OF CONSUMER IN BANGKOK) 

กชพรรณ  วลิาวรณ์1   ผศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร   ขาํเดช2 

……………………………………………………………………. 

บทคัดย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด ปัจจยัด้านพฤติกรรม ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางคจ์ากประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถาม  สถิตท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics)  การหาค่าร้อยละ  และความถ่ี

สาํหรับอธิบายตวัแปรเชิงคุณภาพการใชค้่าเบ่ียงเบน กบัค่าเฉล่ียในการอธิบายตวัแปร

เชิงปริมาณ  และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์

ขอ้มูลสําเร็จรูปทางสถิติSPSS For windows สําหรับคอมพิวเตอร์ในการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ในสมมติฐานขอ้ท่ี 1-3 คือไคสแควร์ Anova หรือ  

Analysis  of  Variance  Independent Sample, T-Test,  F-Test  Multiple Regression 

Analysis  หรือ MRA   

ผลการศึกษาพบวา่ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล  ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส 

อาชีพ รายไดต่้อเดือน  ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางจ์ากประเทศเกาหลี 

ประเภทผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

----------------------------------------------------- 
 

1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

 2. ปัจจยัด้านพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศ

เกาหลี ประเภทผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้า ส่ิงท่ีคาํนึงถึงในการเลือกซ้ือ  มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจ เลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางค ์  ประเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผวิหนา้   อยา่งมีนยัสาํคญั 

 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นราคา, 

ด้านสถานท่ีให้บริการ, ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อลูกค้าในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางค ์ประเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผวิหนา้ อยา่งมีนยัสาํคญั 

 

Abstract 

The purpose of this Independent study report is to study the factors of 

personal, factors of marketing mix and factors of behavior which affecting the 

purchase decision of Korea skincare of consumers in Bangkok. Questionnaires were 

used to gather data. Descriptive statistics is using percentage, arithmetic mean and 

standard deviation. Inferential Statistics is using Peason Chi – Square, Analysis of 

Variance Independent Sample, T-Test, F-Test and Multiple Regression Analysis 

(MIRA) which were calculated by SPSS for Windows package program to analyze 

data. 

   The results of the study are as follows : 

1. Factors of personal comprise of sex, age, education, marital status, 

occupation and monthly income are not related to the decision to buy Korea 

skincare of the consumers in Bangkok. 

2. Factors of consumers behavior in decision to purchase Korea skincare 

comprise of characteristic, quality, brand name and safety in usage are related to the 

decision to buy Korea skincare of the consumers in Bangkok 

3. Factors of product, price, place and promotion (advertising and 

personal selling) are related to the decision to buy Korea skincare of the consumers 

in Bangkok. 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

1. บทนํา 

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ผูบ้ริโภคทั้งชายและหญิงให้ความสําคญัเป็น

อย่างยิ่งกบัการดูแลตวัเองให้ดูดีอยูเ่สมอ เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของตนในสังคม 

โดยฉพาะอยา่งยิ่งการดูแลและบาํรุงผิวหนา้ โดยมีจุดประสงคเ์พื่อให้ตนเองมีสุขภาพ

ผิวหนา้ให้ดูดีอยูเ่สมอ   ประกอบกบัการดาํเนินชีวิตในแต่ละวนัของคนในเขตกรุงเท

มหานคร  ต้องเผชิญกับปัญหาสภาพแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษท่ีเพิ่มมากข้ึน  

เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลใหค้นในเขตกรุงเทพมหานครตอ้งหนัมาดูแลและเอาใจใส่ต่อ

ผิวพรรณของตนเองมากยิ่งข้ึน ดังนั้ นจึงค้นหาผลิตภัณฑ์เพื่อปกป้องและบํารุง

ผิวพรรณ และให้ดูดีและอ่อนวยัอยู่ตลอดเวลา  คือ เคร่ืองสําอางค์ประเภท   SKIN  

CARE 

ดงันั้นจึงส่งผลให้ธุรกิจเคร่ืองสําอางบาํรุงผิวเขา้มามีบทบาทสําคญัต่อผูบ้ริโภคใน

ปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเคร่ืองสําอางประเภทบาํรุงผิว จากต่างประเทศโดยเฉพาะ

ประเทศเกาหลี   ไดรั้บความนิยมอยา่งสูงจากผูบ้ริโภคในปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางค ์จากประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหนข้องผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา  ดา้น

การจดัจาํหน่าย ความเช่ือและค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสําอางประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจในการ

เลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภค ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

สมมติฐานของการวจัิย 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางคป์ระเทศ

เกาหลี ประเภทผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑด์า้นราคา  ดา้นการจดัจาํหน่าย 

ความเช่ือและค่านิยมต่อเคร่ืองสําอางคต่์างประเทศมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจในการ

เลือกซ้ือเค ร่ืองสําอางประเภทผลิตภัณฑ์บํา รุงผิวหน้าของผู ้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจัยด้านพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสําอางค์ประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัสําคญัท่ีมีผลตดัสินใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางค ์

ประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

            2. เพื่อใหท้ราบถึงพฤติกรรมการใชแ้ละการซ้ือเคร่ืองสําอางคป์ระเทศเกาหลี 

ประเภทผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อนาํผลการศึกษาไปใช้ในการดาํเนินธุรกิจ ประยุกต์ใชใ้นการวางแผน

ทางด้านการตลาดของธุรกิจเคร่ืองสําอางค์ประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภณัฑ์บาํรุง

ผวิหนา้ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

กรอบและแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ   Independent Variables  ตัวแปรตาม Dependent Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัด้านพฤตกิรรมผู้บริโภค 

- ตราสนิค้าทีซือ้ 

- ประเภทครีมบํารุผิวหน้าท่ี

เลอืกใช้ 

- เหตผุลในการเลอืกซือ้ 

- ความถ่ีในการซือ้ 

- แหลง่ท่ีซือ้ 

- สือ่ท่ีมีอิทธิพลตอ่การซือ้ 

- การติดสนิใจซือ้ 

- แหลง่ท่ีมาของ

เคร่ืองสาํอางค์ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ                - อาย ุ

- สถานภาพ     - อาชีพ 

- ระดบัการศกึษา 

- จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

  

ปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาด 

- Product 

- Price 

- Place 

  

การตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองสาํอางคป์ระเทศ

เกาหลี ประเภทบาํรุงผิวหนา้  

สาํหรับเพศหญิงในเขต

กรงเทพมหานคร 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเทศเกาหลี  

ป ร ะ เ ภ ท ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ บํ า รุ ง ผิ ว ห น้ า  ( SKINCARE)สํ า ห รั บ ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร ผู ้วิจ ัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฏีต่าง ๆ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

ดงัต่อไปน้ี 

                2.1 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมและพฤติกรรมของผู้บริโภค 

เสรี วงษม์ณฑา (2531)   ผูบ้ริโภค (Customer) หมายถึง ประชากรผูมี้ความ

ตอ้งการซ้ือ และมีอาํนาจซ้ือจึงเกิดมีพฤติกรรมในการซ้ือการบริโภคและอุปโภคข้ึน 

(เสรี วงษม์ณฑา, 2531 หนา้ 41) 

ดงันั้นสรุปได้ว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภค ความหมายถึง กระบวนการหรือ

กิจกรรมของบุคคลในสังคมในการการแสวงหา เลือก ซ้ือ และการใชส้อยผลิตภณัฑ์

หรือบริการ ตลอดจนการประเมินผลหลงัการใช้สินคา้เหล่านั้นเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของตนเอง โดยมีกระบวนการตดัสินใจอยา่งเป็นขั้นเป็นตอนนั้นเอง 

              จากความหมายของพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้นจึงกล่าวได้ว่า  พฤติกรรม

หมายถึง การกระทาํของมนุษยซ่ึ์งตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ภายในและภายนอกร่างกาย  

โดยการแสดงออกของบุคคลอาจจะสังเกตเห็นได้หรือไม่ ก็ตามแต่สามารถใช้

เคร่ืองมือทดสอบได ้ซ่ึงเป็นไปเพื่อตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคล 

             2.2 แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกบัการตัดสินใจซ้ือ 

การตัดสินใจ (Decision making) มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี  

ศิริพร พงศศ์รีโรจน์ ,2540 :187 กล่าววา่ การตดัสินใจหรือการวินิจฉยัสั่งการ 

หมายถึง การเลือกปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติั หรือการเลือกทางดาํเนินการท่ีเห็นวา่ดี

ท่ีสุดทางใดทางหน่ึง จากทางเลือกหลายๆ ทาง เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ี

ตอ้งการหรือการวนิิจฉยัสั่งการ  

สรุปได้ว่าการตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึงกระบวนการเลือก

ทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากหลาย ๆ ทางเลือกท่ีไดพ้ิจารณา หรือประเมินอย่างดี

แลว้วา่ เป็นทางใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายขององคก์าร การตดัสินใจเป็นส่ิง
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สําคญั และเก่ียวขอ้งกบั หนา้ท่ีการบริหาร หรือการจดัการเกือบทุกขั้นตอน ไม่วา่จะ

เป็นการวางแผน การจดัองค์การ การจดัคนเขา้ทาํงาน การประสานงาน และการ

ควบคุมการตดัสินใจ  

              2.3 แนวคิดทฤษฎแีละแนวคิดของส่วนประสมการตลาด 

ฉัตราพร เสมอใจ, 2547 ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด เกิดจากการ

วิเคราะห์ผูบ้ริโภคในตลาด โดยส่วนประสมการตลาดเป็นแนวคิดหลกัท่ีใช้ในการ

พิจารณาองค์ประกอบท่ีสําคญัในการตอบสนองต่อตลาดได้อย่างเหมาะสม โดย

เร่ิมต้นท่ีธุรกิจต้องมีส่ิงท่ีจะนําเสนอต่อลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์ ทําการตั้ งราคาท่ี

เหมาะสมหาวธีิการนาํส่งถึงลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยการบริหารช่องทางการ

จดัจาํหน่าย และหาวิธีการส่ือสารเพื่อท่ีจะแจง้ข่างสารและกระตุน้ให้เกิดการซ้ือดว้ย

การทาํการส่งเสริมการตลาด  

เคร่ืองมือการตลาดปัจจุบนัมี   5  ประการ ประกอบดว้ย   

1.ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ใหพ้ึงพอใจผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ 

 2.ราคา  (Price)  หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน หรือราคาเป็นตน้ทุน(Cost) 

ท่ีลูกคา้จ่ายเงินไปเพื่อใหไ้ดรั้บสินคา้หรือบริการนั้นมา  

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place or  Distribution) หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์ และ

(หรือ)กรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภัณฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาด  ในระบบช่องทางการจัด

จาํหน่าย จึงประกอบดว้ยผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 

4.การส่งเสริมการขาย ( Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือของนกัการตลาดท่ีใชใ้น

การแจง้เพื่อช้ีชวนและชกัจูงลูกคา้เป้าหมายใหซ้ื้อผลิตภณัฑน์ั้นๆ  

              2.4 แนวคิดและทฤษฏีทางด้านทัศนคติ 

รังสรรค ์ ประเสริฐศรี, 2548   ทศันคติ คือ การประเมินหรือการตดัสิน

เก่ียวกบัความชอบหรือไม่ชอบในวตัถุ คน หรือเหตุการณ์ซ่ึงจะสะทอ้นให้เห็นถึง

ความรู้สึกของคนคนหน่ึงเก่ียวกบับางส่ิงบางอย่าง หรือเป็นท่าทีหรือแนวโน้มของ

บุคคลท่ีแสดงต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง อาจเป็นบุคคล กลุ่มคน ความคิดหรือส่ิงของก็ไดโ้ดยมี
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ความรู้สึกหรือความเช่ือเป็นพื้นฐาน ทศันคติไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัค่านิยม เพราะค่านิยม

เป็นส่ิงท่ีเราเห็นคุณค่า แต่ทศันคติเป็นความรู้สึกดา้นอารมณ์ (พอใจหรือไม่พอใจ) แต่

ทั้ง 2 อยา่งมีความสัมพนัธ์กนั ทศันคติเป็นพลงัอย่างหน่ึงท่ีมองไม่เห็นเช่นเดียวกบั

สัญชาตญาณหรือแรงจูงใจเป็นพลังซ่ึงสามารถผลักดันการกระทําบางอย่างท่ี

สอดคลอ้งกบัความรู้สึกของทศันคติ 

สรุปไดว้า่ ทศันคติหมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากความรู้สึกนึกคิดภายใน

จิตใจ และเช่ือมโยงท่าทีและพฤติกรรมท่ีแสดงออกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงทั้งในทางบวก

และทางลบ 

              2.5  ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเคร่ืองสําอางค์ และผลิตภัณฑ์บํารุงผวิหน้า 

Cosmetic มีรากศพัทม์าจากภาษากรีกวา่ “Kosmein” ซ่ึงมีความหมายถึงการ

ตกแต่งให้สวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผูท่ี้ไดพ้บเห็น การตกแต่งในท่ีน้ีหมายถึง

การใชส่ิ้งหน่ึงส่ิงใดกบัใบหน้า และส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายส่วนเคร่ืองสําอางตามท่ี

คณะกรรมการร่างมาตรฐานเคร่ืองสาํอางตกลงกนัไวห้มายความวา่ “ผลิตภณัฑ์ส่ิงปรุง 

เพื่อให้ใบหนา้หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกายโดย ถู ทา พ่นโรย เป็นตน้ ในการทาํ

ความสะอาด ป้องกนัแต่งเสริม เพื่อความงาม หรือเปล่ียนแปลงรูปลกัษณะและส่ิงใดๆ 

ท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมในผลิตภณัฑส่ิ์งปรุง” 

ประโยชน์ของเคร่ืองสําอางค์ 

1. ช่วยตกแต่งใหผ้วิดูเนียนและผดุผอ่งข้ึน เช่น แป้งแต่งหนา้ ดินสอเขียนค้ิว                  

ครีมต่างๆ 

2. ช่วยทาํความสะอาดรักษาอนามยัและสุขภาพผวิของปากและฟัน เช่น สบู่

และยาสีฟัน 

3. ช่วยกลบเกล่ือนใหแ้ลดูเป็นธรรมชาติ เช่น กลบฝ้าและไฝต่างๆ 

4. ช่วยตกแต่งทรงผมใหอ้ยูท่รง และสวยงามตามท่ีตอ้งการ 

5. ช่วยทาํใหส้บายผวิ แกค้วามอบัช้ืน เช่น แป้งฝุ่ นโรยตวั 

6. ทาํใหจิ้ตใจสดช่ืน รู้สึกผอ่นคลาย เน่ืองจากกล่ินหอมของเคร่ืองสาํอางค ์
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แหล่งทีม่าของเคร่ืองสําอางค์ในประเทศไทย  มีแหล่งทีม่า 3 ทาง 

1.เคร่ืองสาํอางคท่ี์นาํเขา้จากต่างประเทศ  ซ่ึงเป็นเคร่ืองสาํอางคท่ี์มีช่ือเสียง 

และมีผูนิ้ยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายทัว่โลก 

2.เคร่ืองสําอางค์ท่ีผลิตในประเทศไทย แต่ใช้เค ร่ืองหมายการค้าจาก

ต่างประเทศ โดยได้รับลิขสิทธ์ิการผลิตภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัแม่ใน

ต่างประเทศ  

3.เคร่ืองสําอางค์ท่ีผลิตในประเทศไทยและใช้เคร่ืองหมายการคา้ของตนเอง

ซ่ึงจะผลิตโดยคนไทยและไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค แต่ในอนาคตมีแนวโน้ม

ขยายตวัอยูใ่นระดบัสูงเพราะมีราคาไม่สูง  

3. ระเบียบวธีิการวจัิย 

 งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีระเบียบวธีิ

วจิยัแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Research Methodology)  โดยมุ่งเนน้ศึกษาปัจจยั

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางคป์ระเทศเกาหลีประเภทบาํรุงผวิหนา้ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนการดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี  

ประชากรท่ีทําการศึกษาวิจัย คือ ผู ้บริโภคเพศชายและเพศหญิงท่ีอาศัยในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 – 50  ปีข้ึนไป ขนาดของตวัอยา่งของผูท่ี้เลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางคด์งักล่าว  คาํนวณจากสูตรดงัน้ี  

สูตรการคาํนวณ    n  =  (N / (1+N(e)2) 

กาํหนดให้   n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

    N คือ ขนาดของประชากร 

    e คือ ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ผู ้หญิงและผู ้ชายท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณเขต

กรุงเทพมหานคร ในปี 2554 จาํนวนประชากรทั้งส้ิน 5,674,843 คน ดงันั้น 

    n  = 5,674,843 / (1 + (5,674,843 (0.05)2)  

จากการคาํนวณจะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งอยูท่ี่ 400 คน 
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ดงันั้นจึงกาํหนดใหก้ลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีเป็น400 คน 

แนวทางการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 

 โดยสร้างแบบสอบถามให้มีเน้ืหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ท่ีต้องการและ

สอดคล้องกบัสมมติฐานมากท่ีสุดโดยนาํแบบสอบถามให้อาจารยท่ี์ปรึกษาทาํการ

ตรวจทานพร้อมปรับตามความเหมาะสมแลว้จึงนาํแบบสอบถามท่ีจะใชท้ดสอบ ( Pre 

– Test) ทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30  ชุด และนาํกลบัมาทดสอบความน่าเช่ือถือ

ได้จากสูตร Alpha Coefficient ของ  Cronbach เพื่อให้ได้ค่าความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถาม โดยค่าท่ีไดจ้ากแบบสอบถามในเร่ือง  ดา้นผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดั

จาํหน่าย  ดา้นวฒันธรรม ดา้นทศันคติ  พบวา่คาํถามในแต่ละดา้นมีความกลมกลืนไป

ในทิศทางเดียวกนั โดยแต่ละกลุ่มมีค่า Alpha  มากกวา่ 0.60 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นเกณฑ์ท่ี

เช่ือถือได ้

แนวทางการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัไดท้าํการประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS 

for Windows เพื่อประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยมีสถิติท่ีใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัดงัน้ี 

1.สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) เพื่อนาํเสนอสรุปผลดว้ยค่าร้อยละ

(Percentage) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ปัจจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางคป์ระเทศเกาหลีประเภทบาํรุงผิวหนา้สาํหรับผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร : 

• Frequency  : การหาค่าร้อยละ  และความถ่ีสําหรับอธิบายตวัแปรเชิง

คุณภาพ ไดแ้ก่ เพศ  อายุ สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  

รายได ้

• Descriptive   :   การใชค้่าเบ่ียงเบน กบัค่าเฉล่ียในการอธิบายตวัแปร

เชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจาํหน่าย การส่งเสริม

การตลาด  ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความภักดีต่อตราสินค้า ความ

ไวว้างใจ การตดัสินใจซ้ือ 
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2.สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ทดสอบความสัมพนัธ์กบัปัจจยัต่างๆ 

ว่ามีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติหรือไม่ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์

ขอ้มูลสาํเร็จรูปทางสถิติสาํหรับคอมพิวเตอร์ในการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร

ต่าง ๆ ในสมมติฐานขอ้ท่ี 1-3 

• Anova หรือ  Analysis  of  Variance  :  ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

โดยตวัแปรเป้นแบบเชิงคุณภาพ กบัตวัแปรเชิงปริมาณ 

• Independent Sample T-Test  :  ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน โดยตวั

แปรเป็นแบบเชิงคุณภาพท่ีมีแค่  2  กลุ่ม ไดแ้ก่  เพศ  กบัตวัแปรเชิงปริมาณ 

• F-Test  : ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยตวัแปรเป็นแบบเชิง

คุณภาพกับตัวแปรเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ อายุ  สถานภาพ  

ระดบัการศึกษา อาชีพรายได ้

• Multiple Regression Analysis  หรือ MRA  :  จะใชใ้นการทดสอบ

สมมติฐานท่ีตวัแปรเป็นตวัแปรเชิงปริมาณทั้งคู่ 

4.ผลการศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการวจิยัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง สามารถสรุปรายดา้นไดด้งัน้ี  

 จําแนกตามเพศ  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจาํนวน 303 คน 

คิดเป็น   ร้อยละ 75.8   เป็นเพศชาย มีจาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3   

 จําแนกตามอายุ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 31- 40  ปี จาํนวน 

164 คน คิดเป็น   ร้อยละ 41.0  รองลงมาเป็นอายุระหวา่ง 20 - 30 ปี จาํนวน 101  คน 

คิดเป็นร้อยละ 25.3  และมีอายุระหวา่ง 41 – 50 ปี จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ19.3  

และสุดทา้ยเป็นช่วงอาย ุ50 ปีข้ึนไปจาํนวน  58 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.5 

 จําแนกตามระดับการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมากท่ีสุด จาํนวน197 คน  คิดเป็นร้อยละ 49.3  รองลงมาคือการศึกษา

ระดบัปริญญาโท  จาํนวน 138  คน  คิดเป็นร้อยละ 34.5    การศึกษาระดบัอนุปริญญา 

ปวส. จาํนวน 42  คนคิดเป็นร้อยละ 10.5  การศึกษาระดบัมธัยมตอนปลาย/ปวช. 
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จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8  และการศึกษาระดบัปริญาเอก จาํนวน 4 คน คิด

เป็นร้อยละ 1.0  ตามลาํดบั 

 จําแนกตามสถานภาพสมรส พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส  

จาํนวน 230  คน  คิดเป็นร้อยละ 57.5  รองลงมาคือสถานภาพโสด  จาํนวน 160 คน  

คิดเป็นร้อยละ 40.0 และสถานภาพท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ หมา้ยหรือหยา่ร้าง  จาํนวน 

10 คนคิดเป็นร้อยละ  2.5 ตามลาํดบั 

 จําแนกตามอาชีพพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังาบริษทัเอกชน  

จาํนวน 185 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.3  รองลงมาคือกลุ่มอาชีพ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

จาํนวน 160 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.0 อนัดบัท่ี 3  กลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตวั/ อาชีพอิสระ 

จาํนวน 61  คน คิดเป็นร้อยละ 15.3     อนัดบัท่ี 4   กลุ่มอาชีพรับจา้ง จาํนวน 18  คน  

คิดเป็นร้อยละ  4.5  อนัดบัท่ี 5  กลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ จาํนวน 17  คน  คิดเป็นร้อยละ 4.3 

(พนกังานถ่ายเอกสารจาํนวน  3  คน แม่บา้นจาํนวน  6  คน  อาจารยจุ์ฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัจาํนวน  4  คน  ช่างเสริมสวยจาํนวน 4 คน)  และกลุ่มอาชีพท่ีมีจาํนวนอ้ย

ท่ีสุดคือ นกัเรียน / นกัศึกษา  จาํนวน 16  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.0 ตามลาํดบั 

 จําแนกตามรายได้   พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ท่ี

ระดับ 10,001 – 20,000 บาท จาํนวน 99  คน  คิดเป็นร้อยละ 24.8  รองลงมา

คือรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ระดับ 20,001 – 30,000 บาทจาํนวน 86 คน  คิดเป็นร้อย

ละ 21.5    อนัดับที่ 3 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ระดับ 40,001 – 50,000 บาท 

จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ  21.3  อนัดับที่ 4 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ระดับ 

มากกว่า 50,000 บาทจาํนวน  62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5  อนัดับที่ 5 มีรายได้

ต่อเดือนอยู่ที่ระดับ 30,001 – 40,000 บาทจาํนวน 56  คน คิดเป็นร้อยละ  14.0  

และรายได้ต่อเดือนที่มีจาํนวนน้อยที่สุดคือ ตํ่ากว่า 10,000 บาทจาํนวน 12   คน  

คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามลาํดับ 
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ปัจจัยด้านพฤติกรรมการตัดสินใจ 

จากการวจิยั  ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

กลุ่มตวัอย่างนิยมซ้ือเคร่ืองสําอางค์ประเทศเกาหลี ประเภทครีมปรับสมดุล

ผวิ (Nourishing)  มากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ีย 7.57  ขณะท่ีครีมทาํความสะอาดเคร่ืองสําอางค ์

(Cleansing) มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ท่ี 7.29  ค่า F-test คือ 0.364 ค่า Sig. คือ 0.873   ดงันั้น

แสดงว่าความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ เคร่ืองสําอางค ์

ประเภทบาํรุงผวิหนา้ท่ีนิยมซ้ือไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ 

กลุ่มตวัอยา่งนิยมซ้ือเคร่ืองสําอางคป์ระเทศเกาหลี จากตวัแทนจาํหน่าย มาก

ท่ีสุด  มีค่าเฉล่ีย 7.86  ขณะท่ีซ้ือจากซุปเปอร์มาเก็ต / มินิมาร์ทมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ท่ี 7.13 

ค่า F-test คือ 3.29 ค่า Sig. คือ 0.021  ดงันั้นแสดงวา่ ความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรม

การตัดสินใจเลือกซ้ือ เคร่ืองสําอางค์ ประเภทบาํรุงผิวหน้า เก่ียวกับสถานท่ีซ้ือ

เคร่ืองสําอางค์  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางค์ประเทศเกาหลี 

ประเภทบาํรุงผวิหนา้  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

กลุ่มตวัอยา่งนิยมซ้ือเคร่ืองสาํอางคป์ระเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผิวหนา้ ยี่ห้อ 

SALWASOO มากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ีย 7.53  ขณะท่ียี่ห้อ DR.JART มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ท่ี 

7.36 ค่า F-test คือ 0.286 ค่า Sig. คือ 0.921  ดงันั้นแสดงวา่ ความแตกต่างระหวา่ง

พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือ เคร่ืองสําอางค์ ประเภทบาํรุงผิวหน้า เก่ียวกบัยี่ห้อ

เคร่ืองสําอางค ์ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางคป์ระเทศเกาหลี 

ประเภทบาํรุงผวิหนา้   

กลุ่มตวัอย่างนิยมซ้ือเคร่ืองสําอางค์ประเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผิวหน้า 

คาํนึงถึงความปลอดภยัในการใช ้มากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ีย 7.86  ขณะท่ีคาํนึงถึงตรายี่ห้อ มี

ค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ท่ี 7.25 ค่า F-test คือ 2.675 ค่า Sig. คือ 0.032  ดงันั้นแสดงวา่ ความ

แตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือ เคร่ืองสําอางค ์ประเภทบาํรุงผิวหนา้ 

ส่ิงท่ีคาํนึงถึงในการเลือกซ้ือ  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางค์

ประเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผวิหนา้   

กลุ่มตวัอย่างนิยมซ้ือเคร่ืองสําอางค์ประเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผิวหน้า 

ราคาเฉล่ียในการซ้ือคือ  1,001 – 2,000 บาท มากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ีย 7.50  ขณะท่ีราคา
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เฉล่ียในการซ้ือ 2,001 – 3,000 บาท มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ท่ี 7.24  ค่า F-test คือ 1.548 ค่า 

Sig. คือ 0.202  ดงันั้นแสดงวา่ ความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

เคร่ืองสําอางค์ ประเภทบาํรุงผิวหน้า เร่ืองราคาเฉล่ียในการซ้ือเคร่ืองสําอางค์ บาํรุง

ผวิหนา้  ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางคป์ระเทศเกาหลี ประเภท

บาํรุงผวิหนา้   

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างนิยมซ้ือเคร่ืองสําอางค์ประเทศเกาหลี ประเภท

บาํรุงผิวหนา้ โดยจาํนวนคร้ังท่ีซ้ือเคร่ืองสําอางคบ์าํรุงผิวหนา้ คือ มากกวา่ 6 คร้ัง ใน

รอบ 1 ปี มีค่าเฉล่ีย 7.67 ขณะท่ี จาํนวนคร้ังท่ีซ้ือเคร่ืองสําอางคบ์าํรุงผิวหนา้ในรอบ 1 

– 2 คร้ัง ในรอบ 1 ปี มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ท่ี 7.40  ค่า F-test คือ 0.196 ค่า Sig. คือ 0.899  

ดงันั้นแสดงว่า ความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือ เคร่ืองสําอางค ์

ประเภทบาํรุงผิวหน้า ในจาํนวนคร้ังท่ีซ้ือเคร่ืองสําอางค์บาํรุงผิวหน้าในรอบ 1 ปี

ผิวหนา้ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางคป์ระเทศเกาหลี ประเภท

บาํรุงผวิหนา้   

กลุ่มตวัอยา่งนิยมซ้ือเคร่ืองสําอางคป์ระเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผิวหนา้ ซ่ึง

แหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือนิตยสารต่าง ๆ มีค่าเฉล่ีย 7.47 

ขณะท่ี แหล่งขอ้มูลโฆษณาทาง Internet มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ท่ี 7.35  ค่า F-test คือ 0.330 

ค่า Sig. คือ 0.804  ดงันั้นแสดงวา่ ความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการตดัสินใจเลือก

ซ้ือ เคร่ืองสาํอางค ์ประเภทบาํรุงผวิหนา้   ซ่ึงแหล่งขอ้มูลไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

เลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางคป์ระเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผวิหนา้ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

จากการวจิยั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 ดา้นผลิตภณัฑ์  กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญั  กบัการไม่แพห้รือระคายเคือง

ต่อผวิ รองลงมาคือ ช่ือเสียงของสินคา้เป็นท่ียอมรับ อนัดบัท่ี 3 คือ ครีมซึมซบัง่าย ไม่

เหนียวเหนอะหนะ  และระดบั 4 คือสินคา้มีแบบให้เลือกมากมาย และมีรุ่นใหม่ ๆ 

ออกมาตลอดเวลา  ส่วนระดบั 5 คือรูปแบบมีบรรจุภณัฑส์วยงาม ทนัสมยั 

 ดา้นราคา กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัระดบัราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบั

คุณภาพ  
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 ด้านช่องทางการจาํหน่าย กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับสินค้า

สามารถหาซ้ือไดง่้ายและสะดวกแก่การเลือกซ้ือ  

ดา้นส่งเสริมการตลาดกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัโฆษณา 

สินคา้ตามส่ือต่างๆเช่นโทรทศัน์นิตยสารรองลงมาคือมีการสาธิตหรือคาํแนะนาํจาก

พนกังานขาย อนัดบัท่ี 3 คือ  สินคา้มีการลดราคา หรือแถมสินคา้ตวัอยา่ง  

ดา้นวฒันธรรมกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัความเช่ือวา่การบาํรุง

ผวิหนา้จะทาํใหส้วยงาม มี รองลงมาคือมีค่านิยมในการใชเ้คร่ืองสาํอางค ์ 

ดา้นทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยมกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสําคญักบัสินคา้

เป็นท่ีนิยมของคนในสังคม รองลงมาคือช่ือเสียงของตรายี่ห้อ อนัดบัท่ี 3 คือ  สินคา้

เป็นตรายีห่อ้ต่างประเทศ  

ดา้นตดัสินใจในการเลือกซ้ือกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้บุคคลในครอบครัวมี

ผลต่อการซ้ือมากท่ีสุดมีรองลงมาคือสินคา้มีคุณสมบติัตามตอ้งการ อนัดบัท่ี 3 คือ  

พนกังานขายมีส่วนในการตดัสินใจ   

5. สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

สมมติฐานที่1 : ปัจจัยส่วนบุคคล มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ   

เคร่ืองสําอางค ์ประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภค  ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

จากผลการทดสอบ Anova ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05 

เพศไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางคป์ระเทศเกาหลี 

ประเภทบาํรุงผวิหนา้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ความแตกต่างด้านอายุไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางค ์

ประเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผวิหนา้ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

            ความแตกต่ างด้านลักษณะอาชีพไม่ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก

เคร่ืองสาํอางค ์ประเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผวิหนา้ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

            ความแตกต่างด้านระดับการศึกษา ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางคป์ระเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผวิหนา้ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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 ความแตกต่างดา้นรายไดต่้อครัวเรือน ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางค ์ประเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผวิหนา้  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ความแตกต่างด้านสถานภาพ ไม่ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางค ์ประเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผวิหนา้  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

สมมติฐานที ่2: ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้

จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ มีอิทธิพลต่อลูกคา้ในการตดัสินใจ

เลือกซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ เคร่ืองสําอางค ์

ประเภทบาํรุงผิวหน้าท่ีนิยมซ้ือไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางค์สําหรับ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ เคร่ืองสําอางค ์

ประเภทบาํรุงผิวหน้า เก่ียวกบัสถานท่ีซ้ือเคร่ืองสําอางค์  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

เลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางคป์ระเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผวิหนา้ คือ 0.032     

ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ เคร่ืองสําอางค ์

ประเภทบาํรุงผวิหนา้ เก่ียวกบัยี่ห้อเคร่ืองสําอางค ์ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือก

ซ้ือเคร่ืองสาํอางคป์ระเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผวิหนา้   

ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ เคร่ืองสําอางค ์

ประเภทบาํรุงผิวหน้า ส่ิงท่ีคาํนึงถึงในการเลือกซ้ือ  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือก

ซ้ือเคร่ืองสาํอางคป์ระเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผวิหนา้  คือ 0.032   

 ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ เคร่ืองสําอางค ์

ประเภทบาํรุงผิวหน้า เร่ืองราคาเฉล่ียในการซ้ือเคร่ืองสําอางค์ บาํรุงผิวหน้า ไม่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางคป์ระเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผวิหนา้   

ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ เคร่ืองสําอางค ์

ประเภทบาํรุงผิวหน้า ในจาํนวนคร้ังท่ีซ้ือเคร่ืองสําอางค์บาํรุงผิวหน้าในรอบ 1 ปี

ผิวหนา้ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางคป์ระเทศเกาหลี ประเภท

บาํรุงผวิหนา้   
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ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ เคร่ืองสําอางค ์

ประเภทบาํรุงผิวหน้า   ซ่ึงแหล่งข้อมูลไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางคป์ระเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผวิหนา้ 

สมมติฐานที่ 3 :ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย ดา้น

ผลิตภณัฑ,์ดา้นราคา, ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ, ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มีอิทธิพล

ต่อลูกคา้ในการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางค ์ประเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผิวหนา้

ท่ีแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  เม่ือสรุปผลรวมทั้งหมด ความสัมพนัธ์

ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด รวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางค์ ประเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผิวหน้า ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ทีจ่ะนําผลวจัิยไปใช้ 

จากการศึกษาและวจิยัพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัปัจจยัเร่ืองความ

ปลอดภยัในการใช้ในการใช้เคร่ืองสําอางค์ โดยเน้นท่ีผลิตภณัฑ์ไม่แพห้รือระคาย

เคืองต่อผิวมากท่ีสุด รองลงมาช่ือเสียงของสินคา้เป็นท่ียอมรับและมีระดบัอนัดบัท่ี 3 

คือ ครีมซึมซับง่าย ไม่เหนียวเหนอะหนะ และระดับ 4 คือสินค้ามีแบบให้เลือก

มากมาย และมี รุ่นใหม่ ๆ ออกมาตลอดเวลา  ส่วนระดบั 5 คือรูปแบบมีบรรจุภณัฑ์

สวยงาม ทนัสมยั  

จากการศึกษาและวิจัยพบว่ากลุ่มผูบ้ริโภคให้ความสําคัญกับสถานท่ีจัด

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์ ดงักล่าว คือซ้ือจากตวัแทนจาํหน่าย มากท่ีสุดซ่ึงเป็นการสะดวก

และรวดเร็วในการซ้ือสินคา้ เพราะตวัแทนจาํหน่ายสินคา้มีค่อนขา้งมากและพนกังาน

ขายจากตวัแทนจาํหน่ายจะให้คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยขน์ต่อกลุ่มผุบ้ริโภคในการเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑ์ดงักล่าวมากท่ีสุดจากการวิจยัคร้ังน้ี สามารถเป็นแนวทางสําหรับผู ้

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์ โทรทศัน์สามมิตินาํขอ้มูลไปพฒันารูปแบบการให้บริการให้มี

คุณภาพยิง่ข้ึน โดยทางผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจัิยในคร้ังต่อไป 

ควรมีการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภควยัรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานครกบัการ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑแ์ต่งหนา้จากประเทศเกาหลี  เพื่อพิจารณาแนวโนม้ของตลาดเร่ือง 

สาํอางคป์ระเภทแต่งหนา้สาํหรับวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

ควรมีก าร ศึก ษา ปัจจัย ท่ี มี อิท ธิพ ลข อง ก ลุ่ มผู ้หญิงว ัยทําง านในเข ต

กรุงเทพมหานครกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บาํรุงผิวกาย จากต่างประเทศ  เพื่อ

พิจารณาแนวโน้มของตลาดผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวกายจากต่างประเทศสําหรับผูห้ญิงวยั

ทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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